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ZOZIDZPIPNIlSIl6
Odpowierdzi na pytania

Toad,nezert3Srrst 1 2i4Ustawyzdnia 29stycznia2004r Prawozamowien(tekstjednolrtyD;z l-) 22015r Nr0
ooz ?164 ze ocz zm Zamawialacy - Zespol OpiekiZdrowctnel w Oiawie udzrela odpo'wredzi na nastqpuyqce zapytante
dotyczace przetargu nieograniczonego na Dostawg lek6w isprzgtu medycznego znak. sprawy ZQZIDZPI?N/18/'16
Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 54
llnrzpimrc orosTe o przestanie wymagan te:hnrczrrych rz:astosowania te.mometru elektr':nic:znego

z zadania nr

54

przetargu ZOZIDZP lPNl 1 81 16
Odpowied2: Zgodnre z SIWZ

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 52 pozycla2).
'i
Czy w Pakret nr 52 poz.2 (Makrogc,l 4000 64 g + sul)st Pomocnicze ,Saszetki po 4 g x 48t;zt) Zamawiajacy w\trczl
znad,a n2 \^/\/.p.c nreparatu MOvrprep x 4 r:;aSZ. (Pr DO p rOztdOuSt 1 zeStaw,) i pO przeliC;leniu ZaOferOWanie 600
opaKowan?

Informujemy, 2e jeden zestaw czterech saszetek f\rloviprep zawiera (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A
+ 2torebki B. Saszetka A: Makrogol 1009, Sodu siarcz:an bezwodny 7,59, Sodu chlorek 2,691,, Potasu chlorek
1,0159. Saszetka B:Kwas ascorbowy 4,79, 596u ascorbinian 5,99.)
Skuteczne aczyszczantelelrta uzyskule srg ju:z: przy t)zyctu 2lrtrow leku MOVIPREP@ dzigki 1:olqr:zeniu makrogolu 3350
z komponenta askorbrnowq r elektrolrtanrr
Dodatek askorbrnianu powoduje nasilenie efel<tu przeczyszczajqcego popzez zwigkszenie cbjgtc,sc;i stolca o 25o/ow
porownaniu do efektu wywolywanego Vzez roztwor niezerwierajqcy tego skiadnika
Badania wykazaly, ze w porownaniu do 4litrcw innelgo, badanego roztworu z maKrogolem

.
.
r

MOVIPREP@ (2 l) ma zdecydovranie lepiel akceptovranq objgtoSc dzrqkt czemu lest tatwrejszy do wyprcra dla

paclentow

MOVIPREP@ (2 l; lest ocenrany prze:2:. pacjentow lako zdecydowanie smacznie;szy(cr smaku cytrynowym)
MOVIPREP@ (2 l) posrada zblrzony profil bezprec;zeristwa
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 52 pozycla',2)"
Proslmy o wydztelenie z Parret nr 52 pcz 2 r .rtworz:nie 3sc,bnego zadanta
Odpowied2: Nie, zgodnre z SIWZ
Pytanie nr 4 Zadanre nr 14 poz. 1
Czy Zamawialqcy dopusci do postgpow,ania produl.rt Citra-L-ock'M ( cytrynran sodu )w stqzerniu 49lo w postoci bezrgiowej
ampuiki x 5ml z systemem Luer Slrp Luer Lock skutecznoSc potwrerdzona wieloma badaniami l<linicznym do Heparyny
stosowany w celu utrzymania prawidlowej droznoSci cerarnik.a r/lub portu dozylnego cgranicz:a1ac: kruvawienia ( pac1enc:i z
Hlr i z:ctncnuirnrq srodkow trombolityc;znych jako s<uteczne ibezpieczne rozwiazan'e crzeciwzakrzepowe
przecrwbakterylne?

Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5 Zadanie nr 14 poz

1

r\-,, 7^-^,^,;^;-^,,
produkt pak:owany po 20 szt. w <artonie zprzelrczeniem zamawiane.l iloSci?
vLy
Latl lovv,o1quy uwp,uSCi
^^^
Odpowied2'. Zamawtalqcy dopuszcza przeliczenre po 20 sztuk, pozostaie warunkr zgodnie .: Sl!V21

6 Zadanre nr 14 poz 1
Czy zamawialacy wytazr zgodq na wydzielen e pozycji 1 zzadania '1 4 i stworzy osobny pakrert dla
Odpowied2: Zgodnre z SIWZ
Pytanie nr

t,3J

pozyc.

I

Pytanie nr 7 Dotyczy zadanta 40 poz tL6.27,28
a-. -7^*^,^,
vLy
Lo,qvvlqJcv.v uu a?d?niu nr 40 Leki Roz:ne 2 poz '2-6 27 t28 (Metoprololi tartas 25,50 t 1)0 mg o spowolni,lnym
uwalnianiu) wymaga, aby preparat posiadal zarr-'jestrovvane wskazanie w leczeniu zaburzen rytmu serca takich
jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie prcchodzenia komorowego i migotanie przedsionk6w?

Odpowiedi: Tak Zamawiajacy wymaga
I)rrelilirr - -.18 ('1 i -i0l -l.l-

i.1
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Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania 48 Po2.1.2,3
Czyw zadaniu nr 48 Budesonidum poz 1.2i3 (Budesonidum zawiesina dc inhalacli J125,05 i0,25 mr3/nrl)
Zamawiajqcy wymaga produktu, po ktorego zastosowanriu poprawa stanu klinicznego moze nastqpic ju2 w ciqgu
kilku godzin od rozpoczgcia leczenia?
Od powied2 : Zamaw alqcy w /nraga
Pytanie nr 9 Dotyczy zadanir: 40 poz. 1
Czy Zamawiajqcy w zadaniu nr: 48 Budesonidum po;: 1 (Budesonidum zawiesina do rnhalacji 012€l mg/mi wyra2a

zgodg na wyceng leku, lktdrego zawarto6ci po otwarciu pojemnika nie mo2na, zgodnie
Charakterystykq Produktu l-eczniczego, przechowywac ,do 12 godzin?
Od powied2 : Zanawalqcy w /maga

z

obowiqzujacq

Pytanie nr 10 Dotyr:zy zadante 48 poz 1 2,3
Czy Zamawiajacy'w zadaniu nr 48 Budesonidum poz. 1. 2 i 3 (Budesonidum za,ruiesina do inhalacji 0125 ,0 5 i0,2S
mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie migdzynarodowej lecz w r62nyctr dawkach pochodzity od tego

samego producenta ?

Od powied2 : T ak. Zamawrajarcy wymaga.

Pytanie nr 11 Dotyczy zadartia 34
Czy Zamawta)Ecy wyta^ zgc,dq na wydluzenie terminu rozpratrzenia reklamacji jakosci':wej dla zadania 34
24 godz
Odpowied2 Zamawralqcy podtrzymuje zapis SIWZ rozdz Vll pkt.6 i w zalqczniku nr 1 Oferta
Zmianie ulega zapis dotyczqcy tej kwestii w umowie w {i5 ust. 3:

'z Q ,rndz

d,r

3 \A/ przypadku stwrerdzenia wad jakoSciowych dostarczone,go asortymentu Zamararrajqcy niezwiocznre powiadanria o
tym Wykonawcq telefonicznie, faksem lub za poSrednictwem poczty elektronicznej. Wyllonawca rozpatruje reKlamac1Q
niezwtocznie nte poznrej lednak niz wterminie 7 dnr od claty otrzymania powiadomirenia W przypaciku braku odpowrerdzr
na reklamac.JQ w ww termtnt€r przy1mu1e srQ ze Wykonawca uzna{ ,'eklamaqQ za zarsadnq
oraz: dodale ust 4 i 5 w $ 4 umowy
4 Vt/ykonawca zobclwiqzany jest jednak dostarczyc na czas rozpalrzenra reklamacyi towar zamrenn'/, o parametracn
zgo,Jnych z SIWZ tumowE ((tory w przypadku uznania zasildnosci reklamacli zostanre zaliczcny na poczet pierwotnego
zantowtenia)w nieprzekraczalnym termrnre do 8 godzin(dla;zadania nr 1-3 7,8,11,16,21,2830 31 34.45 50-53)tdct24
godzin (dla pozostalych zadan)od momentu powiadomiernia. w dnr robocze. W przypadt<u uznania reklamacjiza
bezzasadnq, towar zamienny zostanie zaltczony na poczet rrajblizszej dostawy tego as6(ymentu do r;iedziby
Zamawialqcego
5' \l/ przypadku stwierdzenia przez Zamawralqcego brakow loSciowych w dostarczonynr towarze Wykonawca dostar,:zv
bral'rulqcyasortymentwterminiedo 8godzin(dlazadanta nr 1-3,7.8.11,16,21,28,30,31 34-45 ti0-53jrdo 24godztrt(da
pozrr51sly.|l zadanl od chw,ili powiadomienia o brakach
Pytanie nr 12
Czy Zamawlaiqcy \iv par 1l) usunie mozlrwoSc skladania zamowien w formie teleforicznel? Zgodnre z art. 362 ust 4
Prarrva farmaceutycznego (w brzmieniu obowiqzujqcym od 12lipca 2015 r) zamowienia na leki-rnuszqbyc skladane
w
formie plsemneJ alllo w fcrntie dokumentu elektronicznego dorqczanego Srodkanri komunikacji r:lr:ktronicznel_Nrelnq

pp1".liwoScr skladan a

zamolru@

Odpowied2: Zgodnie z SlWl1
Pytanie nr 13
Czy Zamawlalacy w par 5 3 wydluzy terminy rozpatrzenia reklamacli do 5 dnr roboczych? Zgloszoner rekiamacya wyrnaga
rozpalrzena z uwzglqdnieniem wy]asnren firmy kurierskiej dostarczalqcel lekr bqdz zbadania
.jakoscrowo waOtirruego
la'.,,r.',
^^^r^^^i^
^ naslQpnle
towatu, a
(przy uwzglgdnieniu reklamacji) rlos:arczenia towaru Wykonarre tego w criqgu 24 godzin jest
nrernozltwe

Odpowied2:
Zamawralacy podtrz:ymuje zapis SIWZ rozdz Vll pkt 6 iw zerlaczniku nr 1 Oferta.
Zmianie ulega zapis dotyczqcy tej kwestii w umowie w {i5 ust. 3:
3 V/ przypadku stwierdzenia wad jakoscrowych dostarczonergo asortymentu Zamav,tiajacy nrezwtocznre powradamia o
tym Wykonawce telefonicznie, faksem lub za poSrednrctr,vem poczty elektronrcznej Wytlonawca rozpatruje reKlamacJe
nrezwlocznre nte pozntejlerdnak niz w terminte 7 dnt od claty otrzymania powiadomienia W przypaciku
braku oopowietdzi
na reklamacte w wvl terminielp.rzvimute sie, ze wvkonawca uznal reklam acjq za zasadna.
I )r rcl.lrrr . - lt r'I r li) l - | i- 1.1
,/-elt .lr rektrrra - -lii t- l l,:(i l - l.t- 1..1
lrrclcrlnltrka rr,iczclna - -,.llJ illl-_t0l-l.l-9
( crrtrala - -18 trl ) l(r1-l.l-r)()

hsrcsorrosc - -43 1f

Kadrr
I

1 -ii)l.l.l-19

- .-l8lll, .l()l-l-1,15

I)lacc - -18 (71).1()l-l,r-16
()r!anl/.tcta I lurzadzirnic - -lS (rl r -till-l.t-l{

Ztir.norrrerrir.t I)ubIrc,urc - -.+ti (7I ) .j

/.ar)patrzcnrc

-

'.18 ilTl

)

llozlrczenta r \tarrstrka
Infrrrnralr

i

- -18

t'l

j0l-i-l-r;
-

I -l(rl

i.1.8 (11

-l-t-l\
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oraz dodaje Lrst 4 r 5 w $ 4 urnowy

4 \\/ykonawcazobowiqzanyjestjednakdostarczycnacz:asrozpatrzenrareklamacjr towarzamenny

oparametrach

znndn,rnh I zL Ql\A/7
4vu\rllyur
r urrlowQ, (ktory w przypadku uznania zasadnosci reklamacji zostetnie zaliczony na poczet pierwotnrego
etuuL irrn
zamowienia)w nreprzekraczerlnym terminie do 8 godztn(cjla,:adania nr 1-3, 7 811 16 21.28 30 31,34-.45 50-53)/do 24
nnrl'zin
/rllr nnznctat"ch zadan) od momentu powradomienta w dnr robocze W przycadku uznania reklamacjt za
J""'-',
',

bez;rasadnq, towar zamienny zostanie zaliczony na poczet najblizszel dostawy tego asortymentu do r;iedziby
Zamawialqcego
5. W przypadku stwterdzenia przez Zamawialacego brak,ow tloSciowych w dostarczonyni towarze Wykonawca dostarr:zy

brakulqcyasort'ymentwtermniedoSgodzin(dlazadania nr1-3 7.8,11,16212830.31 :34-4550-53i)/do24godzrn(dla
pozostalych zadan) od chwilr powiadomrenia o brakach
Pytanie nr 14
Czy Zamawta1qcy w par 6'1 e na koncu doda fraze Kcrekta cen w przypad<u otinizenia cen urzgdowych nrei ma
zastosowania jeslr w ramaoh Umowy towar oferowany lest co cenie ntzszel"?
Odpowied2: Nie Zamawiajqcy podtrzymule zaplsy SIWZ
Pytanie nr 15
Czy Zamawiajqcy zmniejszy wartosc kary umownej okreslorrej w par 8.3
taza.ca wygorowana
Odpowied2: Nie, Zamawiajqcy podtrzymu1e zapisy StWZ

z 10% do wartoSci ntax 5"/o? Ober:n: k2rr

roqt

Pytanie nr 16 Dotyr:zy zadarria nr 53
Czy Zamawrajqcy w zadaniu 53 dopusci lek Cefazolin-MlP 29zlednoczesnym przelrcz:eniem ilosci?
Odpowied2: Zgodnie z SlWll
Pytanie nr 17 Dotyczy zadania nr 6
Czy wyrazq Panstwo zgodq na zaoferowanie w pozycli
aAEJ i.^,^h-^!,,^^tr-.
lvvdurduyrre..r rrrg oraz. lvvabradyna 7 5 mg w opakowartrach x
Od powied2 : I ak, Zamawiajepcy dopuszcza

1'1

2 tabl zamtast 56 tabi

Pytanie nr 18
Czy Zamawialqcy wyrazizgodq na zmiane postaci propcnovvanych preparatow - tabletfri na tabletki powleKane lub
kapsulkt lub drazetkr iodwrotnie, frolki na amputki 1ub ampull<o-strzykawkr iodwrotnie?
Odpowied2: Prosimy o porJanie konkretnych preparatow, gclyz w chwili obecnej Zarnara,iajacy nie wie jakrch produktcrw
l-^'+^
i^1,,^.
''.h'^^,,
majs re
zmrany
Oorvczyc

Pytanie nr 19
..,,,.'^^i^
'-a+^^
vzy mozna
wycenrc l,lek rownowazny pod wzglgdem skladu r:hemicznego idawkr lec,zrc'zniqcy sig postacrq (tabtetki rra
tabletkt powlekane lub kapsulkr lub drazetkr iodwrotnie frolkr na anrpulki iodwrotnie) przy zachowarriu te1 samej drogi
t'\-',

podania?

Odpowied2: Prosimy o poCanie konkretnych lekow, gdyz w chwili obecnelZamawtialqcv nie wie jakir:h produktow majq te

zmr:nv dnirrnzvn
-,',.",.J

Pytanie nr 20
Czy w przypadku zakonczenia produkclr leku Zamawiajqcy rlopuScr wycenq po ostartnie. cenie oraz podante odpowie,dnrej
i^{^,*^^iia
^,,.,^^,
Inrormacjlr \nvv/ przypadku
oCpowiedzi negatywnel prosimy o rkreslenie 1ak postapic w sytuacli zakoncrzenia produkcjr iek:u
Odpowied2: Prosimy o podernie konkretnych lekow gdyz w chwili obecnej Zamawrajqcy nie wre lakrr:h produktow, maja te

zmrany ootyczyc.

Pytanie nr

21

Czy w przypadku wstrzyrnetnia/braku produkcli leku Zlamawiajqcy dopuSci wyceng po ostatnie1 cen e oraz podanie
odpowiedntel tnformaclr? VV przypadku odpowiedzr negatywnej prosimy o okreslenie jak postqprc w sytuacli

wstrzyman ialbraku produ xr:1i leku.
Odpowied2: Prosimy o podarnte konkretnych lekow, gdyz w chwili obecnej Zamawi;a1qcy nie wte lakrr:h produktow majq te
/^r, '^
Lttrotty A^+r
uuryuzy\..

Pytanie nr 22
l)\r.kt(,t . _ lll i-l,.rl)i_l.l_l.l
./-.4 !l\rckli)lit - lE rll r.l(tl-l-l-1.1
l)rclr'llrtrrrLa ntrezelnli - lS i-- r-iirl-l-i-9
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w slwZ a takze w
umieszcz.ne
ni::
itp
pi;..lo"li.;;;i;;u:i;se I'trr. ituur"t"i arnpulek, kitosramow ), ..,,r.,arna jest
;;i],j &;-fir6
iaol lz^rzrrcinralcT2
nnft
pod
"ffi
korzvstnreisza
terapeutyczne
tekow spelnraiqcych wlalciwosci
Y", ld;"i;;y.;
;i;;;r"Ja
:l^:A ^^^l,a'^iaA
dn
vr 4y ysvr\v
--.,
przeltr:zyc
do
opal<owan
ilo6c
gor?,
czy
^r?61i,^7\/n
"prx"*"n
w
wzglQdem eKonom cznym (czy podac pelne rlosci opakou,an zaokrqglone

dwoch mte1sc Po Przecinku)?
w opiakcrwani- 2B-3Cr 30Odpowied2: Zamawalqcy d,cpuszcza zmianq wtelkoSci opakowania w przypadku iloSci sztuk
przelic:zen iu
2g 5-10. 10-5 10-20 20-10 OprOCz przypadkow gdzie zanawralqcy dopuscii inn'e wielkoscr opakowan w
zgodnre zzasadqnratematycznq (od 0.'1-0,5 w doi.0 5 ipov'ryzejw gorg).

Pytanie nr 23 Dotyczy zadania nr 53 poz 1
produlitu leczniczego posiadal
czy,zamawraJacy w pakrecii:53 pozycla 1, wymaga aby cefazolrn 1g zgodnre z chPL
relestraclg do'przechowywania w temperaturze powyzej 25 stopni celsjusza?
Odpowied2: Zamawtalqcy dopuszcza ale nie wymaga
Pytanie nr 24 Dotyczy zadania nr 16 poz 13
po rozpuszczentu trwalosc ptz?L24
czy zamawialqcy'wymaga,rv pakiecie 16 pozycja 13 aby 3eftazydym zachowywial

godz w temP 2-8''C?
odpowied2: zamawtalqc)/ copuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 25 Dotyczy zadania nr 39 poz 2

3

czy Zamawialqcy wymaga w pakiecie 39 pozycjl
cyprofloksacyn y?
Odpowied2: Zamawralqcy dopuszcza, ale nle wymaga

2i3

cyprofloxacyny

w posti:ci monowrlclzianu chlorowodorKu

Pytanie nr 26 Dot'yczy zadernia nr 30 poz. 32' 33
,:- _ -L-, ^-,^L
rnozli'wosc mieszanta w
nrial --.-;,i,.,^^A
czy zamawra,acy w [axiecre 30 pozycja 32 i 33 wymaga aby midazolam zgodnie z chpl
przezl)-4h w temp 25'C2
lednej strzykawce z morfina iwykazywalstabrlnosci
Pozostate warunki zgodn e z SIWZ
wymaga
nie
ale
bOpowiedZ'. Zan.,awtalqc;y'dopuszcza,
Pytanie nr 27 Dolyczy zadanta 30 poz 32 33
skladzie edetynian sodu
czy zamawra1qcy wymaga aby Midazolam w pakiecie 30 pozycya 32 i 33 postadai w swoim
produl<tow
tnterakcli sizKla z
siQ
wytra.oanierm
s;powodowanych
ktory zapobiega oowstawaniu-niewielkich ilosci osadow
midazoiamu?
plynem ampulkowym, co wplywa na stabilnoSc ilakoSc
z 13lWZ
Odpowied2: Zamawttalacy dopuszcza, ale nie wymaga Pozostale warunki zgodnie

:Jl:"J:"il:j.t

na
asortymentu zwracamy sre z uorzejmq prosbq o przedluzenie czersu realizaclt zamowien

ratunek' do 12 h od chrrvili otrzymania zamowtenia'?
produklcw
Krotszy termtn dostawy becjzre mial wplyw na ostatecznq cenQ dostarczanych
Odpowied2: ZgorJnie z SIIVZ

cil.oi

Pytanie nr 29 Dotyczy Zacania nr 20 pozycja nr

5

czy
Wtrosce o uz,yskanre na korzystnielszych wirunkow zakucu isprostanie wymaganiorr Zamawiajqcegc'
zastosowaniu
samyrn
produkt
o
takim
pozycji
nr5
w
nr
20
pakiecie
Zamawtalqcy wyrazr zg6dt7 na dostarczenie w
1S0Ctml?
ktrnrcznym svstemdozyweniapozajelitowegowworkutrojkomorowym,Multimel N4-550E
ofert.
konkurencyjnych
pozwoli
na skladanie
Pozytywna odpowied2
Odpowied2: Nie Zamawralacy podtrzymuje zaprsy Sl'WZ

Pytanie nr 30 Dotyczy Zadania nr 20 pozycja nr 6
czy
Vj trosce o uzyskanie nalkrrzystnielszych warunkow zakupu i sprostanie wymagetniorn Zamawiajq(lego

2lamawralqcywyrazrzgodqnadosiarizeniewpakiecreni20wpozycji nrGproduktotaktmsarnymzastosowaniu
550E 200Oml';
klrnrcznym system do lywienra pozajetitowego w worku trojkomorowym Multrmel N4"
ofert.
konkurerrcyjnych
Pozytywna odpowied2 prtzwoli na skladanie
Odpowied2: Nie Zamawralqcy podtrzymu1e zapisy SIWZ
Pytanie nr 31 Dotyczy 2l-aTania nr 20 pozycia nr
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W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkow zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawralqcego, czy
Zamawrajqcy wyrazi zgode na dostarczenie w pakrecie rrr 20 w pozycji nr 7 produkt o titktm samynl :zastosowaniu
klinir:znym, system do zywrenia pozalelitowego w worku Lrojk,omorowym, Olimel N7E: 1rltOOml?

Pozytywna odpowied2 pozwoli na skladanie konkurencyjnych ofert,
Odpowied2: Nie, Zamawiayq:y podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 32 Dotyczy Zadanta nr 20 pozycja nr 8
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunkow zakupu i sprostanie wymaganiom ilamawtayqcego czy
Zamawralacy wyrazi zgode rra dostarczenie w pakiecie nr 2(l w pozycjr nr 8 produkt o takim samym zastosowaniu
klinicznym system do zywienia pozajelitowego w worku trojl,lomorowym Olimel N5E 2000m1?
Pozytywna odpowied2 pozwoli na skladanie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Nie, Zamawialqcy podtrzymuje zapisy SIW;Z
Pytanie nr 33 Dotyczy Zadania nr 20 pozycja nr 3
W trosce o uzyskanie na';korz:ystnie.lszych warunkow zakupu i sprostanie wymaganlrlm Zamawia.lqce{lo, czy
Zarnawtalqcy wyrazi zgodq na dostarczenre w pakiecie nr 2l w pozycji nr 3 dopuSc;i produkt o taktm samym
zastosowaniu klrnicznym Clrnrmix N 17 G35E 1000m1?

Pozytywna odpowied2 pozwoli na skladanie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Nie, Zamawrajqcy podtrzymu1e zapisy SIWZ
Pytanie nr 34 Dotyczy Zadania nr 20 pozycja nr 4
W trosce o uzyskanie najkor;:ystnielszych warunkow zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawialqc:,eJo czy
Zamawralqcy wyrazi zgodq na dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycy nr 4 dopuSct p'cdukt citaktm samym
zastosowanru klinicznym Clinimix N 17 G35E, '1500m1?
Pozytywna odpowied2 poz,woli na skNadanie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Nie Zamawiajacy podtrzymuje zaprsy SIWZ
Pytanie nr 35 Dotyczy Zadanta nr 2O pozycja

1

W trosce o uzyskanre nalkr:r;zystniejszych warunkow zak,upu i sprostanie wymaganiom Zamawtajqcego czy
Zamawtalqcy wy(az) zgodq ra dostarczenie w pakiecie nr 20 w pozycli nr'1 dopuS,:r produkt o takim samym
zastosowaniu klinrcznllm Clrntmrx Ng G15E 1O00ml?
Pozytywna odpowied2 pozwoli na skladanie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Nie, Zamawiajalcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36 Dotyczy Zadanta nr 20 pozycja 2
W trosce o uzyskanie nalkor,zystnrelszych waruni(ow zal,iupu r sprostanie wymagan om Zamawiajqcego czy
7^'_^,.,i^t^^,,,.,,,.^,;uyy,oL, zgodq na dostarczenie w pakiecre nr 20 w pcszycli nr 2 dopusci produkt cl taktrn samym
4ql,lovv,oJquy
zastosowaniu klinic;znym (llnrmrx N9 G15E 1500mlr
Pozytywna odpowied2 pozwoli na skladanie konkurenc'yjnych ofert.
Odpowied2: Nie, Zamawra.lqcy podtrzymu1e zaprsy Sl\\lZ
Pytanie nr 37 Dotyczy Za,Tania nr 20 pozycja 9
W trosce o uzyskanie najkorzystnielszych warunkow zakupu i sprostanre wymaganior, Zamawalal:€rQo cz!
Zamawlajqcy wyrazt zgodg na dostarczenie w pakrecie nr ll0 w pozycli nr 9 produ<t o:akim samym zastosowaniu
klinicznym, zbilansowany ro:ztwor, zawierajqcy 9 prerwrastk6w sladowych Nutryelt 10n'ti roztworu'w arnpuice w
ooakowaniu oo lOsztuk?
Pozytywna odpowied2 poz:woli na skladanie konkurencyjnych ofert.
Odpowied2: Zamawtalqcy v/ymaga. aby produkt zawieral vr sktadzie 9 pierwrastkow Sliadowyc;h w 10 ml
Pytanie nr 38
Jako producent as,crtymentu zwracamy srq z uprzelma pro3bq o przedluzenie czasu realizacli zantc'wien, na
cito/ratunek'' da 12 h od chvl,ili otrzymania zamowienia?
Krotszy termrn dosiawy bqdzre mralwplyw na ostatecznE cene dostarczan'ych oroduktow
Odpowied2: Nie Zamawrajacy podtrzymuje zapisy Sl\ lZ
Pytanie nr 39 Dotyczy zadania nr 37 pozycja 1,2
uzyskanie rralkorzystnrelszych warunkow zakupu sprostanre wymaganiom Zarnawtalqcego czy
Zamawraiacv wvrazr zqorlg na zaoferowanie w pakiecie nr 37 poz 1 2 tedneQo preparatgzllulglAglg!_gl_lryitarnin
Zirnro\\ i,. nr,t ['Lrhlte znc - - 1t L-i I t .l 1]--l(.-.ii
i
I)rrcktrrr - --lll r'l r.l0i-l l-l l
Ksiesouosc - -18 trl ) l0l-l.l-lq
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rozpuszczalne w tluszczach - Cernevtt Preparal Cernevtt jest w postacr llofili:zatu

fax,: +48 (71)

rozpuszczatnycn w wodzie i 3 wrtaminy
a witaminy tozpuszczalne \di tluszczach sE umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevtt rozpuszcza s;i9 w
wodzie do rnrekcli, glukozie 5%, soli fizlologicznej moze wiec byc podawany pac1entonl, ktorzy nie otrzymu1a tluszc,zu w
zyweniu poza1elttowym Prosimy o wyrazenie zgody na z€roferowanie 250 szt ( iEcz:nie) preparatu Cernevit w petk,3'Z

naz

Yv-

1')

Tamraqt nrrparatow konfekc.lonowanych

w

oddzielnych fiolkach. Ponadto zaoferowanie witamin

w

.lerdne;

amrrrrlee bedzie clla zamawiaiEcego korzystne cenowo Obe:ny oprs przedmiotu zamolr,ienia unientozliwia skladanle ofen
konku rencyl nych

Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 40 Dotyczy zadania nr 37 pozycja 3
nak \)l\7
clonuszcza mozliwosc
r r rv4rrvv\/ov
zaoferowania produktu Aminomel
I nnz
Pon
VwL Ji uuPuoau4q

(--',
Tama'^r'aiani,
,ri
t tOuY!O)OVy uv
\tLy
LAt

i0E

104/o ro;.twc'r

aminokwasow(156gazotir/l) standartowychzelektrolitami Na69mmol/l K45mmol/l Mg5mmol,il CI 90mmol/lflakony
obJQtosc 500 ml Przychyle,rre sig do naszego zapytanie spowodu1e mozlrwosd skladania konkurencyjnych ofertll
uzyska n e ko rzystn iej szych cen przez Zamawi ajqcego
Odpowied2: Tak Zamawralqcy dopuszcza.

I

i

Pytanie nr 41 dotyczy zadarte nr 40 pozyc)a

21 , 22
Twrac.am" sre
7 irnrzermym zarpytaniem czy Zamawialqcy w prostgpowaniu przetargowyrr ZOZIDZPIP N/18/16 w pakiecie
''Y _

ta-^^^,, 'r Ldudilrs
Trrran a Til
^. 40 - Leki Rozne 2, w pozyclach 2'l or,ez22 dolyczqcych , Lactobiacillus fermentum kaps /37 50lr
Lactobacillus acidophrlus,23% Lactobacillus delbrueckii subsp bulgarrcus, 37.5% Elifidr:bactertum brfidum " dopuszc;za
mo:lliwosc zaoferowania preparatu o nazwie handlowej [:loractin x 20 kapsu{ek produc,:rnta Novascort Pharmaceuticetls?
W zalqczniku specyfikac1a preparatu ijego nalwaznreJSZe cechy.
Pozwolt to naszel firntie ;:lc'zyc -poprzez wspolpracujqce z nan,i hurtownie- konkurencylnq ofe4e. a ZamawialQCemu
mozliwosc wyboru nalkorzystniejszej dla Szpttala ofefty. spcrSrod vtrqkszej liczby Wyko,rta\A/cow'.
Odpowied2:W poz 2122zamawiajqcy wymaga re1estracjilako produkt leczntczy W pozyclt 22Zarnawtajqcy dopu:;zcza
sklad Lactobacrllus Fermenlum w kapsu.lkach pakowanre co 20 sztuk w przeliczeniLr Pozcrstaie parametry zgodnie z
SIWZ
\zdudilru/

.

4Cl w pozycja 42, 43
7,^,ranam
UVt LYI
zapytaniem czy Zamawialqcy w postgpowaniu przetargowyl.r't ZOZIDZPIPN/18/16 w pakiecie
LUVt AVA\ | | -;^
JrV 4
',,^r'^imym
,-a,"rani ,r7-A-^,n^.40-Lekr
ill
Rozne2,wpozyclach42oraz43dotyczacych,Sac;charomvcesbc'ulardit 250m9
4dudrrs
\4dudrru/
dopuszcza mozlrwosc zaofefowania preparatu o nazwie handlowel Floractin Enteric bc,;< (10 birstrow x 15 kapsuiek - z
nrzelrczenrem na takiel wielkoSci opakowania) producenta ltlovascon Pharmaceuticals'7 W zaletrczntktt specyfikacja

Pytanie nr 42 zadanie nr

preparatu I Jego na,wazniels;le cechy
Pozwoltto naszej firmie zlozyc -paprzez wspolpracujqce z namt hurtownre- konxurenc'.y|nq ol'eftQ. a
7^'-^'^';^'^^^*'"
ndvvtdJdLYl
ilLt u*'^-ltwosc
ruz
Nyboru najkorzystnrelszel dla Szpitala oferly, sposrdd wiqhszel liczby W,ykanawcow
Ldt
relestracliJako produkt leczniczy. Pozostale parametry zgodnie ;z SIWZ.
Zamawialqcy'
\/ymaga
Odpowied2

Pytanie nr 43 zadanie nr 1{} w pozycja

1

Czy Zamawiajqcy dopu6cr wycenQ zelu zniecztlajqcego

z

podaniem ceny

za

opakowanie a'25

s'zt

z

oonowi9ednim orzeliczenrent?
Odpowied2 : f ak.'Zamawrajqcy dopuszcza

Pytanie nr 44 zadanie nr 1lJ w pozycja 1
Czy zel o wlasciwosciach znieczulajqcych powin en byc sterylizowany najbezp ecznrejsza rneto(lE steryltzaclt para
wodna?

Odpowied2: Zamawialqcy clopuszcza, ale nie wymaga
Pytanie nr 45 zadanie nr 1i3 w pozycja 1
W zwiqzku z tym ze zel stosowany jest na biony €;luzowe, czy Zamawtaletrce malEc na uwad:le bezpier:zenstwo
par:jenta oczekuje przedstawienia badan na brokompatybrlroSc chiorheKsydyny?
Odpowied2: Zgodnie z Sl\\lZ wymaga, aby byl sterylny
Pytanie nr 46 zadanie nr 18 w pozycja 1
Czy Zamawla1acy wytnaga zel o aplrkaturze w formie ampuikostrzykawkr umozlwralqcy pelne wykorzystante
Od powied2 : Zamawtalqc\/ wymaga formy do .1ed norazc,wego podan ia dawkr

lytanie nr 47
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Do rozdzialu XVlll pkt 1 ppkt a) i ppkt b) slwz kryteria oceny ofert w zakresie terrl]inu dostawy w celu mozllv/osc;l
przystqprenra do przetargu w qkszel iloScr wykonawcow prosinry o zmianq punktaclt
'16 21 28,30 31 34-45,48 5l-53 zamowienia crto naks;/malnre do liLgodz - 0 pkt clo'1{)
i-3.7, B
a) ZadJnia

nr

1i

goo;z - 5 pkt do 8 godz - 10 Pkt
b) Zadania nr 4-6.-g. f O n-15,17-20,22-27.29,32,33 zamowienia cito maksymalnit:
- 5 pkt do B godz - 10 pkt
Odpowied2: Zgodnre z SlWll

do: lllgoclz - (l pkt do 10 5todz

Pytanie nr 48
Zinrawrajacy zastrzega sobie mozliwoSc zmian iloSciowych przedmiotu umowy, ale rrie okreSlil ic;h warunkow. rn.in. nie
wskazal w lii<icn okolicznosr:rach zmiana moglaby miec miejsce, nie wskazal w zetde' sposob granic zmian iloSciowych
odno5nie poszczegolnych pozycji itp Zgodnie z art 144 ttst2, w zwiqzku z arl 14,1 usl.l /in finel lJstawy PZP brak
okreSlenia warunkow zmiany umowy bqdzre przesqdzac: o niewazno5ci zaptsow z iS'1 ust 2 | ust 4 urnowy. Czy z zwtqzKu
zlym, Zamawialqcy odstqpi od tych zapisow w umowte?

Odpowied2: Nie Zamawrajacy podtrzymuje zaptsy SIWZ
Pytanie nr 49
Do trescr $1 ust 7 prolektu umowy prosimy

z
o dodan e slow zgodnych z przes'lanl:a zawarta. \' art 552 x.,:
wyiqczeniem powolania sie przez Wykonawce na okolicznoSci, ktore zgodnie :: przeprsarri prawa powszechn e
obc,wiqzuJEcego uprawnialq Sprzedajqcego do odmowy dostarczenia towaru Kupuiqcernu "
Odpowied2: Nie, Zamawiajalcy podtrzymuJe zapisy SIWZ

Pytanie nr 50
Do $4 ust 2 myslnrk drugr r t.zecr Prosimy o usunigcie czg$ci zaprsu o treSci" ilest mozliwe r,v ciqgu 3rl dni oo wejScia w
7vr:re wlasr:wvch nrzeptsow " gdyz lego tresc '1est nie,zgodna zapisami art. 14il Lrst 5 ust'alvy Prawo zamrlwien
publrcznych

Odpowied2: ZamawalEcy'zmienia zapisy umowy w &4 ust,?p 2 mySlnik trzect r czurarty
- w zwiqzku ze zmianqwysokoSci mrnimalnego wynagrcdz€ niaza pracq ustalonego nil podstawie wlaSciwych przep sow
o ile zmrana ta wplywa na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcq. W tym pr;zypadku kaZdiaze stron untowy w
terrninie do 30 dnr liczqc od,lnra opublikowania przepisdw clokonujqcych tych zmian mr:Ze zwrocic stq do drugtel strony,3
przeprowadzanie negoc'1ac1i w sprawie odpowiednieJ zmtan'l wynagrodzenia UzgorJnione zmtany lvynagrodzenia bgda
obowiqzywaly od dnra welScra w zycie przepisow bgdqcych przyczynE waloryzacli (zapis dotyc:zy z.adan 54-57 . 59-60,t
- w zwiqzku ze zmranq wysokoSci stawek ubezpieczenia spolecznego luo zdrowotneg<> albo zasad rrn podleganta o ile
zmiany te wplywajq ba koszty wykonania zamowienia przezwykonawca W tym pr;zvpadku kazda ze strcn umow'f w
terrrinie do 30 dni liczqc od Cnra opublikowania przepisriw dokonujqcych tych zmian rrr)ze zwrocic stg do drugte.l stronv c
przeprowadzanie negocjar:ji w sprawie odpowredniej zniany wynagrodzenra Uzgodnione zmtany wynagrodzenra bedq
obowiqzywaly od dnia welscia w zycie przepisow bgdqcych przyczynEwaloryzacli (zapts dotyczy zedan 54-57 59-(i0)
Pytanie nr 51
Do treSci $5

ust2 ustgp pierwszy prolektu umowy Skoro Zamawiajacy przewiduje dostawy sukcesywne, zgo,lne z
htoi2.\im zanntrzchsyyan erTl, Czyli nie przewrdule kOnieCznOSCi dlUzszego przeClrOu,'ywania zarrtowicnych prodUktow w
m:n:zvnip:nteki szpitarne.l to dlaczego wyzqacza warunrlk 12-miesiqcznego okrest.r waznosci ;lamcwtonycn tcw;arow?
WskazL,yemy przy tym ze zgodnie z Prawem farmaceutyc.znym produkty lecznrcze d:: ostatrriego cinra terminu wa;:roscl
sa pelnowartoSciowe r dopuszczone do obrotu W zvriqzku z powyzszym prosimy ,: skror:enie wyrnaganegcr terminu
waznoSci przynajnrnrel dcr €i m-cy od daty dostawy lub dopisanie do Do treSci Sli us;r:2 ustgp pierwszy, prolektu umowy
^^''+^^"'^^^i l'^^^' " , rlostawy produktow z krotszym terminem waznoSci mr:gq byc dopuszczone w wylqtkowyr:h
zr;odq na nie musr wyrazic upowazniony przedstawiciel ,Zar^awiajar:ego'
'kazdorazowo
Odpowied2: Nre Zamawralqcy podtrzymuje zapisy Sl\l/Z
sytuac.lach

Pytanie nr 52
Do $5 ust 3 prolektu umowy Czy w zwiqzku niezbqdny,mi proceduramt zwtazanymi z realizac,)a. prz:eprsow ustawy Prawo
-7^*
I-"-^^^,,+,,^-^^
ollllousuryuL,v Latrtawialqr:y wyrazi zgodg na wydluzenie terminu na zalatwienie rek iamacjt Co 48 goclztn?
Odpowied2: Zgodnre z odpowiedziq na pytanre nr 13
Pytanie nr 53
Czy w przypadkrr wstrzymania produkcli lub wycofania;l obrotu przedmiotu urnovvy ibraku mozliwoScr dostarr:zenia
zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np bgcizre to grozito raZqcq startel dli: Wykonawc;y),Zamawralqcy wytaz
ugode na sprzedaz w cerie zblizonei do rVnkowei lul) na wvlaczenre teqo p4rrluktu ;z umc\qy bez kcn.lecznasc
a

W

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul,
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K,K.,Baczynskiego

1

55-200 Oiawa
REGON: 000,306816 NIP: 912-16-50-658

fax.: +.48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl
ponoszenia kary przez Wykonawca (dotyczy zapisu $6 ust 1 ppkt d) projektu umow,y)?
Odpowied2: Nie, Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

tel.: +48 (71)

301-13-11

ISO 9001:2C)08
zoz:olawa@zozolawa.wroc, pl

Pytanie nr 54

Do $B ust'1 projektu umowy Czy Zamawrajqcy wyrazi zgodq na zmianq zacisu dotyc;zqcego kar untownych za
nieclostarczenie w terminie zamowionel partir towaru poprzez wprowadzenie zapisu a kar:ze lt' wysokoSct 4,05o/o za
godz ng lrczone; od wartoSci nie dostarczonego w terminie zamowienia lub zamowrenie podlega1qceelo reklamaclt')
Odpowied2: Nie, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Uwaga w przypadku gdy Zamawiajqcy dopuScil zmiang wielko6ci opakowaniar ilo5ci nale2y przeliczenia do
pelnego opakowania zgodnie zzasadq matematycznq (od 0,1-0,5 w d6l, 0,5 i powy2ej w 9619).
Zamawtalqcy rnformuje ze pytania oraz odpowiedzr na nie stajq siq integralnq czq6c;iq specyfikacjt rstotnych warunko'w
zanrowienia r bqdq wiazqce przy sktadaniu ofert
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